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JOURNAUX ESPÉRANTISTES ESPERANTISCHE BLADEN.

Lingvo lnternacia, fr. 4.00 par an {4.00 fr. 's jaars). Mr Pali. de I.engyel à Szekszârd, Hongrie.
L’Espérantiste, revue officielle de la Société irançaise pour la propagation de l’Esperanto, 20 pages (for

mat 15 x 20) de texte Espéranto-Français, <8 pages de couverture, correspondance internationale en 
Esperanto gratuite pour les abonnés. 3.50 fr. par au (.<5P/r. jaars) 4.00 francs avec inscription à la 
Société {4.00 fr. met aannnning in de Maatschappijf] Administration de FEspérantiste à Louviers 
(Eure) France.

Societo por Internaciaj Rilatoj (S. I. R.), fr. 3.00 par an {3.00 fr. 's jaars) ; avec l’organe de la Société 
{met ket orgaan der Maatschappij) « Lingvo lnternacia » fr. 6.00 par an fr. ’s jaars) Mr Paul Fruic- 
tier, 27, boulevard Arago, Paris.

Literatura Biblioteko de Lingvo lnternacia, fr. 2.50 par an {2.50 fr. s jaars) AF Paul de Lengyel à Szekszârd, 
Hongrie.

Rondiranta. fr. 4.00 par an {4.00 fr. s jaars) Mr G. P. Oreŝkov, Plovdiv, Bulgarie N L. Cogen, 61 rue des 
Rémouleurs, Gand.

La Holanda Pioniro, fr. 3.00 par an {3.00 fr. s jaars) AI1 Dreves Uitterdijk, Hilversuni, Holland.
Cesky Esperantista (Bobeni. Esp.), fr. 3.50 par an {3.50fr. s jaars) AIr Ĉejka, Th. Bystrice-Hostyn, Moravie- 

Autriche.
L Esperantista, fr. 4.00 par an (4.00 fr. 's jaars) Grafo Albert Gallois, Riolunato, prov. de Modena, Italie. 
La Svisa Espero, fr. 2.50 par an {2.50fr. s jaars) Mr Th. Renard, 6, rue du Vieux Collège, Genève, Suisse. 
Antaŭen Esperantistoj ! 0,150 Livroj — fr. 3,00 paran (.?,tV/r. s jaars) Alr Ant. Alvarado, str. Lartiga 

nu 106u Lima, Pérou.
Ĉilio Esperantista, gratuit au Chili {kosteloos in Chi lié') AIr Luis E. Sepulveda Cuadra, cas. 1989, Santiago, 

Chili.
La Suno Hispana, fr. 3.00 par an (3.00fr. s /aars) AU Aug. Jimenez Loira 5, Corona, Valencia, Espagne.
The Esperantist, fr. 4.09 par an {4.00fr. 9 /«zara), AF II. Bolingbroke AIudie, 

London, England N M. Seynaeve, 3, rue de F Avenir, Courtrai. Un numéro :
La Juna Esperantisto, 2.0.0 fr. par au {2.00 fr. s jaars). M' II. Hodler,9 avenue des Vollandes, Genève, Suisse, 
lnternacia Scienca Revuo, fr. 7.00 par an (7.00 fr. ’s jaars), Hachette «ît Cic, 79, B* 1 S1 Germain, Paris. 
Espero Katolika, fr. 2.50 par an {2.50 fr. 's jaars), M. Barbot-Berruer, 72, rue des Halles, Tours (France) 

& M. Mattelaer, 3, place de l’Université, Louvain.
Esperantistische Mitteilungen, fr. 2.00 par an {2.00 jr. s jaars). AI. Borel, Prinzenstrasse, 95, Berlin.
Revuo lnternacia de Stenografio, fr. 3.00 par an {3.00 fr. 's jaars). Dreves Uitterdijk, Tulpstraat, 7 

Hilversum (Holland).
Revuo Universala, fr. 4.00 par an {4.00 fr. 's jaars), M. Emile Gasse, 71, rue Alichelet, Le Havre (France). 
La Meksika Lumturo, fr. 3,00 par an {3,00 fr. s jaars), Dro A. Vargas, Santa Rosa Necoxtla (Ver.) Mexique. 
Esperanta ligilo (por blinduloj), 3.00 fr. pour 1904 {3.00 fr. vtwr f9O4), AF Tn. Cart, 12, rue Soufilot, Paris. 
Munkena Esperantisto, fr. 2.00 par an {2.00 fr. 's jaars), L. E. Meier, Rumfordstrasse, 25, Munich.

41, Outer Temple, W. C.
40 C’ncs.

4,

Esperantistaj grupoj en Belgujo.
Poliglota Klubo en Bruselo, Esperantista Sekcio.

Sidejo : Hôtel Ravenstein, rue Ravenstein, 3. 
Sekretario Sr0 L. Blanjean.

Antverpena grupo Esperantista. A. G. E. Sidejo:
Taverne Royale, Place Verte, 39. Prezidanto : : 
Srü Ray. van Melckebeke; Sekretarioj, L. Ja- | 
min kaj F. Dupont. ‘ i
Kunvenoj ĉiuinarde je la 8 1 horo. '

Esperantista Katolik-Universitata Grupo E. K. G. ’
Sidejo: Loveno. Sekretario : P. Alattelaer, 3, 
place de l’Université, Louvain.

Esperantista Lovena Grupo. Sidejo: Taverne S' Jean. 
Café Monico, rue de Diest. (Louvain, Leu veu). 
Prezidanto Sro Edm. Vandieren. Sekretario 
Sro Eŭg. Alathvs, filo, Aŭgustanstrato, 5:‘.

Virina Sekcio ■ Sekretariino, Fri,l° Cl. Nvthals.

Esperantista Studenta Grupo. Sidejo : Hôtel des No
taires, rue des Boutiques, Gento (Gand, Gent). 
Prezidanto: Dro AI. Seynaeve, sekretario: Sro R. 
de Bie, 128, chaussée de Courtrai, Gand.

Bruga Esperantista Grupo. Sidejo : Bruĝo (Bruges, 
Brugge). Prezidanto : Sro A. J. Witteryck, sekre
tario : S'° Lekeu, 49 rue Wallonne.

Esperantista Grupo en Lieĝo. Prezidanto: J. de 
Hemptinne, Sekretarioj : G. Sloutzkv, rue 
Renoz, 10, Liège kaj R. Ficher

Esperantista Grupo en Meĥleno.PrezidantoSro L. Van 
Peteghem ; Sekretario : L. Van Elst, rue Notre 
Dame, Alalines (Alechclcn).

Universitatoj Popolaj en Cureghem kaj Molenbeek 
(Bruselo). Profesoro : S’° Vital Bické, avenue 
de Sclieut, 62, Anderlecht-Bruxelles.

Universitato Popola en S' Gilles (Bruselo) Esperantista 
Sekcio. Sidejo : rue du Fort, BO. S1 Gilles-Bruxel
les. Profesoro : Sro Emile Chapelier.
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tAlcoko por Unueco.

Karaj gesamlingvanoj miaj, estimindaj gesamide
anoj de la tuta mondo, bonvolu aŭskulti jenan 
alvokon ! El sia koro dissendas ĝin sindonema 
esperantisto.

Kune ni celas atingi la saman idealon lingvan ; 
kune ni estas batalantoj el la sama pacema militist
aro. Sama stelo brilas ĉe nia ĉielo kaj gvidas niajn 
paŝojn antaŭen; samaj malamikoj kontraŭstaras nin 
kiu ajn estas la loko kie ni vivas! Jam de nun ni 
ricevis jenan belegan rezultaton ke, malgraŭ la 
diverseco de niaj gepatraj lingvoj, ni povas, per 
komuna ilo, esprimi, unu al la alia, la kunfratajn 
sentojn kiuj nin kore kunligas. Ni do pliproksimigu, 
ĉar unueco donas fortecon; ni nin reciproke amu, 
ĉar la solidareco estas la plej necesega eco por 
atingi venkon finan. Ne disputadu ni pri malgravaj 
etoj senvaloraj ; ne malamikiĝu pri detaloj tre mal
multe nombraj. A

Ĉu vi arnas la progreson? Ĉu vi celas plibonigon ? 
Ĉu vi deziras iri senlace al la perfekteco r Jes ƒ Mi 
ankaŭ, geamikoj miaj, ĉar la plej supra celo por kiu 
la homaro devas klopodi estas sendube laperfekteco 
en ĉiuj fakoj : sed, progresi tro rapide estas vere 
danĝere : tion pruvas malprovizos la historio de la 

pasintaj jarcentoj. Komparu Esperanton kun ia 
nacia aŭ alia ajn artefarita lingvo : ĝi staras pleje 
pli proksime al la perfekteco ol kiu ajn el ili. Ni, 
progresamantoj, ni do amu ĝin kiel veran progre- 
saĵon altvaloran pri beleco kaj bonsoneco, pri 
riĉeco kaj simpleco !

Ĉu oni povas senriproĉe operacii sensingarde 
infanon malfortegaj altiri sur ĝin mortan danĝe
ron por forigi malgravan kriplaĵon, kiam ĉio ĉe la 
juna kreito montras ĝian viveblecon kaj certigas 
prosperan estontecon ? Ĉu ne estas pli rekomen
dinde atendi ĝis la infano havos la forton necesan 
kaj la morto ne plu estos timinda ?

Nu, kiam, inter familianoj malpaceto aperas, ĉiuj 
faras iom da rabatoj de siaj pretendajoj kaj baldaŭ 
forpelas la malgajajn memoraĵojn de la bedaŭrinda 
fakto : ree eniras en la familian rondon, la plej kora 
frateco, tiel necesega por la bonfarto de la anaro. 
Ni ankaŭ, esperantistoj, faras grandan familion !

Aliparte, ĉu estas eble ke en ŝtato ĉiuj homoj 
trovas bonajn ĉiujn leĝojn je kiuj ili devas obei? 
Ne ! tute ne ! ĉar en ĉiuj landoj estas almenaŭ du 
kontraŭstarantaj politikaj partioj. Tamen, malgraŭ 
tio, ĉiuj partianoj amas sian patrujon, respektas la 
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leĝojn ĉiujn, kaj, ĉu eksterlanda danĝero minacus 
la karegan komunan bienon prapatran, ili ĉiuj 
unukore grupiĝus ĉirkaŭ la sama flago kaj verŝus 
sian sangon por la liberigo de la peco da lando sur 
kiu ili naskiĝis. Esperanto estas kiel ŝtato : ĝiaj 
reguloj gramatikaj, ĝia vortaro estas kiel la leĝoj. 
La kontraŭularo minacas faligi nian entreprenon : 

ni do unuigu, kunbatalantoj, niajn klopodojn : tiam 
la venko estos nia.

Karaj samlingvanoj miaj, mi petegas vin : faru 
kiel ni faras ĉe nia hejmo; agu kiel bona ŝtatano 
agas en sia lando ; fidu je la progresema estonteco ! 
Iru kuraĝe antaŭen ĉiam kuniĝitaj sub la blanka 
flago kun verda espera stelo.

Eug. Mathvs, filo, Loveno.

<7ra la Jfi ondo Esperantista.

La fondo de Rusa ĵurnalo, afero tre grava por ĉiuj Esperantistoj, estas tute decidita. La nova Esperanta 
entrepreno estos dusemajna nacia-internacia jurnalo, ĝia prezo estos tri rubloj jare. ĉi aperos baldaŭ, 
eble dum septembra monato, kaj Doktoro J. Ostrovski el Jalta direktos ĝin. Niaj Rusaj amikoj, tiel mult
nombraj, havos ankaŭ propran ĵurnalon, al kiu ni deziras de nun longan vivon kaj prosperon.

♦* * *

A travers Ie monde Espérantiste.

La creation d’uti journal russe, chose très importante pour 
tous les Espérantistes, est tout-à-fait décidée. La nouvelle 
entreprise comprendra un journal national-international bi
hebdomadaire, son prix sera de trois roubles annuellement. 
Il paraîtra sous peu, probablement dès septembre, et le doc
teur J. Ostrovski, de Jalta, le dirigera. Nos amis russes, si 
nombreux, auront aussi leur journal à qui nous souhaitons, 
dès maintenant, longue vie et prospérité.

** *
Nos partisans français ne se reposent pas. De Charenton, 

près de Paris, on annonce la formation d’un nouveau groupe 
dont le titre officiel sera : Groupe Espérantiste du canton de 
Charenton.

Mademoiselle E. Zabillon d’Her, de Lyon, qui dirige avec 
dévouement la loterie pour l’édition de livres spéciaux pour 
aveugles, nous fait savoir qu’elle a reçu plus de 630 lots. Puis
que chaque série de 5 billets aura au moins un numéro gagnant 
on devra vendre au moins 3000 billets. Nous espérons que les 
billets de l’Exposition de Liège n’ont pas ruiné nos amis belges 
et qu’ils trouveront encore un peu d’argent pour seconder la 
bonne action de notre coreligionnaire Lyonnaise. S. M. la 
reine de Suède et de Norvège a pris cent billets et le préfet du 
Khône a envoyé un splendide bronze symbolisant « La Tem
pête ». De tels faits méritent d’être cités car ils honorent 
autant l’entreprise que les donateurs.

r ** *

Le groupe de Calais organise les 7 et 8 août, un peu tard 
pour le communiquer utilement à nos lecteurs, une excursion 
Calais-Douvres à l’occasion de la course des canots automo
biles. Plusieurs espérantistes étrangers -assisteront à la réu-

Niaj Francaj samideanoj ne ripozas. El Charenton, apud Paris, oni anoncas fondon de nova grupo kies 
oficiala titolo estos : Grupo Esperantista de 1’ Kantono de Charenton. La prezidanto estas Sro K. Devou- 
coux kaj la sekretario Sro L. Rigoir (20, rue des Ormes, Charenton).

La sindona fraŭlino E. Zabilon d’Her, el Lyon, kiu direktas la loterion por eldono de libroj difinitaj por 
blinduloj sciigas ke pli ol 630 lotaĵojn ŝi ricevis. Ĉar ĉiu serio da 5 biletoj havos almenaŭ unu gajnantan
numeron, oni devos disvendi almenaŭ 3000 biletojn. Ni esperas ke la biletoj de la Lieĝa Ekspozicio ne
ruinigis niajn Belgajn amikojn kaj ke ili trovos ankoraŭ iomete da mono por helpi la bonfaradon de nia 
Lvona samideanino. Ŝia Mosto la Reĝino de Sved- kaj Norvegujo mendis unu centon da biletoj kaj la
Rhona Prefekto sendis belegan bronzan statuon kiu simboligas « La Ventego ». Tiaj faktoj meritas
apartan citon ĉar ili honoras tiel la entreprenon kiel la donacantojn.

** *
La Grupo Esperantista de Calais organizas la 7an kaj 8an de Aŭgusto, iomete malfrue por sciigi tion 

utile al niaj gelegantoj, ekskurson Calais-Dover je la okazo de kurso de aŭtomobilaj ŝipetoj. Multaj

Dwars door de Esperantisme wereld.

Uct maken van een Russisch dagblad, eene zcer belangrijke 
zaak voor aile Esperantiston, is geheel en gansch vastgesleld. De 
nieuwe ondcrneming zai een tweewekelijksch landsch-en weder- 
landsch blad beva!tcn, zijn prijs zai zijn drie rocbels 's jaars. Ile! 
zai binnen kort, waarschijnlijk van af Septembcr, vcrschijnen, en 
Doktoor J.Ostrovski, van Jalta, zai lici best u ron. Onze zoo talrijke 
Russische vriendcn za lien alzoo hua blad hebben, hetwelk ici/ van 
nu reeds, lang leveti en voorspoed toewenschen.

♦
* *

Onze Eransche aan hange rs ruston niel. Uii Charenton, bij 
Parijs, incidi mende vo rni ing van eene nieuwe groep, waarvan de 
o ffiĉicele t itei zai zijn : Groupe Esperantiste du canton de Cha
renton.

Jufîrouw E. Zabillon d'lier, van Lson, die met verkleetd- 
hcid de loteri) best nurt toi hei uitgevcn van bijzondcre boeken voo/ 
blindon, laa t ous iceten dat zij mecrdan 630 Io t en ontvangen heeft. 
V ĉi nuts cike i ecks van S lot en miiistens een winnend nuni mer zai 

hebben, zai men mocion tcn ni histe 3000 brie fjes vcrkoopen. iVii 
hopen dat de briefjcs van de Luiksehe tentoonstelhng onze Bel- 
gische vriendcn niel tcn ondeton gebracht hebben, en 'dai zii nos 
een wehiig geld zullen vi n dea oni hei çoede iverk van onze 
Lsor.sche medewerkster te onderstcunen. /I. J/. de koninçin van 
Zweden en .\oorwegen heeft honderd brie fjes genomen en de pre- 

de ĥ ksne keeli eca prachltg bronssltik gezonden, ver- 
neeldende « De Storm. ». Zulkefellen wrdienen genoemd te worden 
wcint zij vereercn zoozccl de onderneniing ciis de çezws,

* 
. k . * *

^jffoep van Raies richi op 7” en <S’n Oogst, uai laa t om he t 
nuttiglijk aan onze lezers mede t e deelen, een specii eis je Rales- 
Dover lli 1er gelegcnheid van don wedstrijd dor Aulomobielen- 
bootjes. I erscheidene vrcemde Esperantiston zullen aan de vei-
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fremdaj Esperantistoj alestos al la kunveno kaj multnombraj Francaj samideanoj. La Esperantistoj faros 
la maran vojaĝon sur speciala ŝipo kaj la grupo de Dover organizis, kiel la Franca grupo, ricevfestojn, 
festenojn, koncertojn, noktafestojn k. t. pl. Ni multe bedaŭras ke ni ne povis anonci tiun internacian 
kunvenon en nia antaŭa numero, sed la Franca grupo afable sendis sciigon al la diversaj Belgaj societoj 
kaj ni esperas ke kelkaj samlandanoj niaj partoprenos tiujn festojn.

Alia kunveno estas de nun anoncita : ĝenerala kunveno de 1’ Svisa Esperanta Societo okazos en Coppet 
(Vaud) la llan de septembro. Ĉiuj Esperantistoj estos kore 
kiel eble ĉe la Sekretario de la Societo, 6, Vieux College 
grandan sukceson kaj bedaŭras ke la interspaco, la tempo, 
entrepreni la veturon.

akceptotaj, ili povas enskribiĝi plej baldaŭ 
en Genève. Ni deziras al tiu kunveno la plej 
la kosto kaj aliaj kaŭzoj ne permesas al ni

** *
Ni ricevis la Gvidlibron de 1’ turistoj por fremduloj en Italujo (prezo : fr. 0.25) eldonitan de grafo Albert 

Gallois kaj de la grupo « Ĉiam Antaŭen » el Riolunato (provinco de Modene). Tiu libreto helpos multe la 
vojaĝantojn kiuj intencos viziti la belan ltalujon.

La firmo L. Gaumont kaj I<:°, 57-59, rue Saint Roch, Paris, eldonis Esperantan katalogon kun tarifo de 
sia kontoro ĝenerala de Fotografado. Tiu firmo penis kolekti en tiu broŝureto, kiu enhavas 40 paĝojn 
kaj multajn ilustritaĵojn, ĉiujn esprimojn uzeblajn en korespondado pri fotografarto. Tio utilos certe al 
ĉiuj Esperantistoj kaj pri la graveco de tiu verko ni gratulas tiujn inteligentajn komercantojn.

La Franca Societo de Timbrologio, en sia kunveno de la 15a de Junio, post propono de Sr0 H. Huet, 
decidis peti paroladon de Sr” K. Bourlet pri Esperanto, kiun ĉiu kolektanto de poŝtmarkoj devus koni por 
faciligi la interŝanĝojn.

* *

La XVa Internacia kongreso de Medicino kunvenos en Lisbono (Portugalujo), de la 19a ĝis la 26a de 
aprilo 19C6. La Esperantaj kuracistoj havos do sufiĉe da tempo por prepari utilan propagandon ĉe tiu 
kongreso. Efektive la akceptotaj lingvoj estas la Franca, la Angla kaj la Germana, sed la programo

nion ainsi que de nombreux français. Les espérantistes feront 
la traversée sur bateau spécial et le groupe de Douvres a orga
nisé, comme le groupe français, des réceptions, des banquets, 
des concerts, fêtes de nuit. etc. Nous regrettons beaucoup 
n'avoir pu annoncer et tte réunion internationale dans notre 
précédent numéro, mais le groupe français a bien voulu aver
tir les diverses sociétés belges et nous espérons que quelques 
compatriotes participeront a ces fêtes.

Une autre réunion est dès maintenant annoncée : Réunion 
générale de la Société Esp. Suisse à Coppet (Vaud) le 11 sep
tembre. Tous les espérantistes seront cordialement accueillis, 
ils peuvent s’inscrire le plus tôt possible chez le secrétaire de 
la société, 6, vieux Collège, à Genève. Nous souhaitons à cette 
réunion, le plus grand succès et regrettons que la distance, le 
temps, le coût, et d’autres causes ne nous permettent pas 
d’entreprendre le voyage.

♦* ♦

Nous avons reçu le Guide du Touriste pour les étrangers en 
Italie, édité par le comte Albert Gallois et le groupe « 1 oujours 
en avant » de Riolunato (province de Modène). Cette brochure 
viendra beaucoup en aide aux voyageurs qui ont l’intention 
de visiter la belle Italie

La maison L. Gaumont et C,c de Paris a édité un catalogue en 
Esperanto avec tarif de son comptoir de photographie. Cette 
firme a cherché à réunir dans cette brochure de 40 pages avec 
quantité d’illustrations, toutes les expressions usitées dans la 
correspondance visant l’art photographique. Cela sera certai
nement utile à tous les Espérantistes et pour l’importance de 
ce travail nous félicitons ces intelligents commerçants.

La Société française de Timbrologie, dans sa séance du 
15 juin, sur la proposition de M. H. Huet, a décidé de deman
der une conférence à M. C. Bourlet sur l’Esperanto que tout 
collectionneur de timbres devrait connaître pour faciliter les 
échanges.

Le XVe Congrès International de Médecine se réunira à 
Lisbonne (Portugal) du 19 au 26 avril 1906. Les médecins espe- 
rantistes auront donc suffisamment le temps de préparer une 
propagande utile à ce Congrès. En effet les langues acceptées 
sont le français, l’anglais et l’allemand, mais le programme 
ajoute que « dans les sections, on pourra faire usage d une 

gadering deelnemen, alsmede talrijke Franschmans. De Esperan
tiston zullen met eene bijzonderc bool den overzet doea en de 
Dove rsche groep, evenals de Fransche richi onthalingen, bankelten, 
concerten, nachtfeesten, enz. in. IVij bet retiron zeer deze weder- 
landschc vergadering in ans voorgaande nurnmer niel le hebben 
kunnen aankondigeii, maar de Fransche groep heeft inei taillon 
de verscheidene Belgische maatschappijen verwiùigen en wij 
hopen dai eenige medevaderlanders aan deze feeslen zullen dcel- 
nemen. Eene audet e vergadering wordtvan nu af aangekondigd : 
Algemeene vergadering der Esperantisme maalschappij van 
Zwilserland le Coppet ( Vaud} op 1F Septembo?. Alle Esperan
tiston zullen harlebjk onlhaald worden, zij mogen zich, hei vroegst 
mogebjk, doen inschrijven bij den schrijver der maatschappij, 6, 
oud'collegio, te Geneven. IVij wenschen aan deze vergadering den 
grootsten bijval en betteuren dai de ajstand, de lijd, de kosi en 
en andere oorzaken ons niet toelaten de teis te ondernemen.

*.* *

Wij hebben den Gids der Touristcnvoor de vreemden in Italie 
ontvangen, uilgegeven door den graa/Albert Gallois en de groep 
« Allijd voorutl > van Riolunato (provincie Modena). Dit bockje 
zai veel hulp bieden aan de reizigers die het inzicht hebben het 
schoone Italie le bezocken. Iici huis L. Gaumont en zwz 
Parijs heeft cenon katalogus in Esperanto uilgegeven met de. pre
zeni jsi van zijn phologràphisch loestel. Dezejirma heeft gel radii 
in dii boekje van 10 bladzijden met Ial vati teeken mgen, al de 
uitdrukkingen te vereenigen, gebruikl in de briefwisseling aan- 
gaande de lichlbceldkunst. Dit zai zckerlijk nutlig zijn aan al de 
Esperantiston en voor de belangrijkheid van dit werk wenschen 
wij dezett verstandigen handclaars geluk.

De Fransche maalschappij van Poslzegclverzameling, heeft in 
hare zittingvan 15n Juni, ot> voorslel van M. IL Huet bos tolon, 
aan M. G. bourlet eene voordracht over hei Esperanto le vragen, 
die iedere verzamelaar van poslzeçels zou mocion konaeti om de 
verwisscbngen le ve/ gemakkelijkcn.

* * *

Hcl A' Ve wederlandsch Congres van Gcneeskunde zai van 
10n lot 20 April 1906 le Lissabon (Porlugaal) vergadeten. De 
Esperantisme geiteeshceren zullen dus genoeg lijd h ebl en om eene 
nutligepropaganda op dii congres te bereiden. lnderdaad, de aan- 
genomene talen zijn het Fransch, kci Engelsch en hcl Duilsch, 
maar het programma voegl er bij dai « in de afdeclingcn, n.cn zai
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aldonas ke « En la sekcioj, oni povos uzi alian lingvon se unu alestanta membro nur tradukos tuje en 
unu el oficiale permesitaj lingvoj. »

En sia lla numero, nia Perua kunfrato prezentas Esperanton en kelkaj internaciaj servoj. Per figuroj 
la gazeto proponas alfabetojn por surda-mutuloj, por telegrafo, por blinduloj (Braille sistemo kaj 
Novjorka sistemo) kaj por stenografio (aranĝo de sistemo Duploje).

Kompreneble ni akceptas la interesan verkon de Sro Luis Enr. Sepulveda Cuadra nur kiel proponoj 
kiujn devos ekzameni la kompetentuloj, sed ni povas gratuli nian samideanon pri la bonintenco.

Jos. ĴAMI N.

JCroniko JSelga.

Antverpeno. — La « Antverpena Esperantista Grupo » ne senfervoriĝas pro la nuna peza varmego kaj 
kuraĝe daŭrigas ĉiusabate siajn kunvenojn. Tiu grupo enhavas multajn tre fervorajn anojn, ĉiam posed
antajn ian pretigitan verkon originalan aŭ tradukon, kaj tiamaniere, kiam la membroj, kies nomojn 
montras la tagordo, forgesas aliri la kunvenon, (tio okazas ĉe la plej bonaj grupoj, ĉu ne, karaj samide
anoj ?) tiu kunveno estas tamen tre interesa.

La premio de 1’ jurnalo « Rondiranto », gajnita de la Antverpena grupo, estis aljuĝata de 1’ sorto al 
S'° A. Pauwels.

Bruselo. Nova Grupo. — La kurso farita en Molenbeek de Sro V. Bické havis bonan rezultaton : estis 
fondata nova grupo Esperantista kies tuja celo estas la fondo de Esperantista biblioteko. Ni gratulas la 
organizantojn kaj deziras al ili grandan sukceson. (Sekretario : Sro V. Bické, 62, Avenue de Scheut, 
Bruselo ; kasisto : Sro Dedoncker).

La kurso de 1’ klubo Poliglota finiĝis la 27an de junio : je tiu okazo, lernanto de 1’ kurso tre kore dankis 
la profesoron, Son L. Blanjean, kaj donacis lin je la nomo de ĉiuj per memoraĵo, kiel pruvo de dankemo.

Lieĝo. — El raporto kiun sendas al ni la sekretario de 1’ grupo ni eltiras multajn bonajn novaĵojn. La 
kurso, pri kies granda sukceso en la komenco ni jam sciigis, finiĝis same sukcese kaj ĝia rezultato estis

autre langue, pourvu qu’un membre présent en fasse immé
diatement la traduction dans une des langues autorisées ».

Dans son numéro 11, notre confrère péruvien présente 
l’Esperanto dans quelques cas d’utilisation internationale. Au 
moyen de figures, le journal propose des alphabets pour 
sourds-muets, pour le télégraphe, pour les aveugles (système 
Braille et système New-Yorkais) et pour la sténographie 
(adaptation au système Duployé). Il va de soi que nous n’ac
ceptons l’intéressant travail de M. Luis Enr. Sepulveda Cuadra 
que comme des propositions que devront examiner les hom
mes compétents, mais nous pouvons féliciter notre partisan 
pour sa bonne intention.

Jos. JAMIN.

Chronique Belge.

Anvers. — L’ « Antverpena Grupo Esperantista » ne se 
laisse pas rebuter par les accablantes chaleurs de cette pé
riode de l’année et continue vaillamment ses réunions tous les 
samedis. Ce groupe compte plusieurs membres très actifs, 
tenant toujours prêt quelque travail original ou quelque tra
duction, si bien que, lorsque les membres inscrits à l’ordre du 
jour oublient de se rendre à la séance, (ce qui arrive dans les 
meilleurs groupes, n’est-ce pas, chers « samideanoj » ?) la 
réunion n’en est pas moins toujours très intéressante.

Le prime du journal « Rondiranto », gagnée par le groupe 
d’Anvers, a été attribuée par le sort à M. André Pauwels.

Bruxelles. — Un nouveau groupe. — Le cours donné à Molen
beek par M. V. Bické a eu comme résultat la formation d’un 
nouveau groupe Espérantiste dont le but immédiat est l’orga
nisation d’une bibliothèque Espérantiste. Nous félicitons les 
organisateurs et leur souhaitons bon succès. (Secrétaire : 
M. V. Bické, 62, Avenue de Scheut, Bruxelles ; trésorier, 
M. Dedoncker).

Le cours du Cercle Polyglotte s’est terminé le 27 juin : à 
cette occasion, un élève du cours a remercié très chaleureuse
ment le professeur, M. L. Blanjean, et lui a remis au nom de 
tous un souvenir, en signe de reconnaissance.

Liège. — D’un rapport que nous adresse le secrétaire du 
groupe, M. Sloutzky, nous extrayons plusieurs excellentes 
nouvelles. Le cours, dont nous avons déjà mentionné le grand 
succès du début, s’est clôturé dans les mêmes conditions et a 

mogen gebruik mak en van eene andere taai, op voorwaarde dai een 
tegenwoordig lid er aanstonds de vertaling van make in eene der 
toegelatenc tale». »

In zijn nummer li steli onze Peruviaansche mcdebroeder hei 
Esperanto voor in certige gevallen van wederlandsche benutliging. 
Het blad steli alphabets voor bij middel van teekens voor dooj- 
stommen, voor den teltgraaf, voor de blinden {Braille-stelsel en 
New-York-stelsel) en voor het snclschrift (aanpassing aan hei 
stelsel Duploye). Ilei spreeki van zeljs dai wij het belangrijk werk 
van .1/. Luis Enr. Sepulveda Cuadra s ledits aanvaarden ais 
ontverpen, velke de bevoegde marine» zullcn moete» onderzoeken, 
iiiaa r vij mogo n onze» aanhangcr voor zijne goedc rnetning gei u k 
veus chen.

Vertaald door A.-J. WITTERYCK.

Belgische Kroniek.

Antwerpen. — Antverpena Grupo Esperantista » laat zich 
niel ontmoedigen door de drukkende var mte van deze» tijd van 
't jaa r en zei moediglijk alle Zaterdagcn hare vergadoringeri voort. 
Deze groep teli verscheidene zeer verkzame leden, 'die altijd 
eenig eigenaardig verk of een ige vertaling gcrecd hon den, zoo vei 
da t, vanneer de leden, op het dago rde ingeschreven, vergeton naar 
de zithng te korne», {hetgeen in de beste groepen gebe» rt, niel vaar, 
lieve « samideanoj ».-) de vergadering daarorn altijd niel min 
bela»grijk is.

De prijs van het blad « Rondiranto » gewonnen door de Ant- 
verpsche groep, is bij loting toegevezen gewccst aan M. Andries 
Pauwels.

Brussel. — Eene nieuwe groep — De leergang te Molenbeek 
gegeven door Al. Bicki heeft voor uitslag 'gehad, de vorming 
van eene nieuwe groep. wier rechtstreeksch doel is: de inrich- 
ting eener Esperant ische boekerij. lli) wenschen de inrichters 
geluk en goedcn bjval. (Schrijver: Al. C. Bleke, 62, Scheutlaari, 
Brussel; Schalbevaarder : Al. Dedoncker).

De leergang van den Talenkring is geeindigd den 27cn Juni; 
tcr dezer gelegenheid heeft een leer ling den leerii ar M. L. Blanjean 
zeer warm bedankt, cri hem eene gedachlenis, teri teokon van 
da n k baa r /reid, ove rha ndigd.

cen ref'dag, dat de schrijver van de groep, 
AI. Sloutzky, oris toestuurl, trekken wij verscheidene uitrnuntende 
nieuwslijdingen.

De leergang, waarvan vij reeds den groote» bijval van het begin
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la fortika starigo de 1’ Lieĝa grupo kaj la akiro por ĝi de multe da novaj plej fervoraj aliĝoj. Inter ĉi tiuj 
ni devas speciale citi Sun Leŭt.-Kolonelon de Troyer, kiu faris ĉe la «Societo de 1’eks-lernantoj de la 
Lieĝa Industria Lernejo » tre sukcesan paroladon pri kiu priskribis ĉiuj Lieĝaj ĵurnaloj kaj kiu certe 
havos tre bonajn rezultatojn ; Sro de Troyer ankaŭ faris grandan landkarton montrantan la nunan 
disvastiĝon de Esperanto tra la mondo : tiu landkarto, elmontrata ĉe la montra fenestro de granda 
magazeno de la Universitata Strato, naskas la sciamon de 1’ pasantoj kaj kaŭzas plej bonan impreson. 
Fine, la Lieĝa grupo nun povas esti kalkulata inter la plej fervoraj belgaj grupoj kaj nin tre esperigas 
por la estonto.

Tiuj rezultatoj estas tiom pli gravaj ke ili preskaŭ certigas la sukceson de 1’ Esperanta fako, kiun tiu 
grupo organizos ĉe la Lieĝa Ekspozicio en 1905. For tiu celo, alvokon oni jus dissendis por ke la Esperant
istaro sendu poŝtkartojn ilustritajn kaj ntilustritajn al la sekretariejo, (10, Rue Renoz). Ni tre insiste 
petas ke tiun alvokon oni ne malatentu kaj ke niaj ĉiuj amikoj rapidu respondi je ĝi. Sro Sloutzky 
finas sian raporton, tre dankante je 1’ nomo de 1’ grupo la prezidanton Son de Hemptinue kaj la 
profesoron Son Asellio kies sindonemo kaj penado povis akiri fruktojn tiel belajn.

Loveno. — La tria kurso por virinoj, organizita de niaj Lovenoj amikoj, havis la saman sukceson kiel 
la unuaj. Tiun kurson antaŭiris tre interesa kunveno de la Virina Sekcio, dum kiu multaj fraŭlinoj kaj ilia 
senlaciĝa profesoro, Sro Mathys, estis aplaŭditaj pro ilia Esperantaj legado, kantado kaj deklamado, 
ankoraŭ antaŭ nelonge okazis kunveno de la sama sekcio : tie precipe alestis unu el la iniciatoroj de tiu 
bela Lovena movado, S1" P. Blaise, kiu tiam loĝadis en Loveno post longa vivado en Parizo; liaj humoraĵoj 
pri la Pariza vivado kaj liaj multnombraj sciigoj pri la progresoj de nia afero en tiu urbego tre interesis 
la aŭdantaron.

Tiu virina sekcio, kies fervoron ni tre admiras, sendos grandan kvanton da belaj premioj por la Loterio 
de 1’ Blinduloj, tiu laŭdindajo kiun ni jam ofte rekomendis al niaj legantoj kaj kiun ankoraŭ ni rekomendas.

Sro E. Mathys, (5, Augustijnenstraat, Loveno) fariĝis sekretario de P grupo.
La gazetaro. — Kelke da pli aŭ malpli favoraj artikoloj ankoraŭ aperis en la belga gazetaro. Ni precipe

eu pour résultat d’établir solidement le groupe de Liège et de 
lui procurer plusieurs nouveaux éléments des plus actifs. 
Parmi ceux-ci, il faut citer spécialement M. le Lieutenant- 
Colonel de Troyer, qui a donné à la « Société des élèves sortis 
de l’Ecole Industrielle de Liège » une conférence très réussie 
dont se sont entretenus tous les journaux de Liège et qui aura 
certainement de très bons résultats ; NI. de Troyer a aussi 
confectionné une grande carte indiquant la diffusion actuelle 
de l’Esperanto dans le monde : cette carte, affichée à la devan
ture d’un grand magasin de la rue de l’Université, excite la 
curiosité des passants et produit la meilleure impression. 
Somme toute, le groupe de Liège a pris place parmi les grou
pes belges les plus zélés et nous donne les meilleures espé
rances pour l’avenir.

Ces résultats sont d'autant plus précieux qu’ils garantissent 
presque le succès du compartiment Espérantiste que ce groupe 
se chargera d’organiser a l’Exposition de Liège en 1905. A cet 
effet, un appel vient d’être lancé dans toutes les directions 
pour provoquer un envoi de cai tes illustrées et non illustrées 
au secrétariat du groupe (10, rue Renoz). Nous insistons très 
vivement pour que cet appel ne passe pas inaperçu et que tous 
nos amis se hâtent d’jr répondre. M. Sloutzky termine son 
rapport en exprimant, au nom du groupe, toute sa reconnais
sance au président M. de Hemptinne et au professeur M. Asel
lio dont le dévouement et les efforts ont pu arriver à d’aussi 
beaux résultats.

Louvain. — Le 3e cours d'Esperanto que nos amis de Louvain 
ont organisé pour les dames a remporté le même succès que 
les deux premiers. Ce cours avait été précédé d’une réunion très 
intéressante de la section des dames, réunion durant laquelle 
de nombreuses demoiselles ainsi que leur inlassable profes
seur, M. Mathys, se firent applaudir dans des lectures, chants 
et déclamations Espérantistes. Dernièrement encore eut lieu 
une réunion de la même Section : y assistait notamment un 
des promoteurs de cette belle campagne Espérantiste de 
Louvain, M. P. Biaise, qui se trouvait en ce moment à Louvain 
après avoir fait un long séjour à Paris : son récit humoristique 
de la vie parisienne et ses nombreux renseignements sur les 
progrès de notre cause à Paris intéressèrent très vivement 
l’auditoire.

Cette section des Dames, dont nous admirons beaucoup le 
zèle, se distinguera encore par un bel envoi de lots pour la 
Loterie des Aveugles, cette belle œuvre que nous avons déjà 
recommandée à plusieurs reprises et que nous recommandons 
encore à nos lecteurs.

M. E. Mathys (5, rue des Augustins) remplira désormais les 
fonctions de secrétaire du groupe.

La Presse. — Quelques articles plus ou moins favorables 

aangehaald hebben, is in de zelfde voorwaarden gesloten en heeft 
voor gevolg gehad, de groep van Luik kloek op zijne beenen te 
stellen en haa/ verscheidene nieuwe, van de mack tigste bestand- 
deelen, te verschaffen. Onder deze, moeten wij voorna/nelijk noe/nen 
.1/. den Luitenant-Colonel de Troyer, die aan de « Maatschappij 
der lee/ lingen geko/nen uii de Nijverheidsschool van Luik» eene 
zeer welgelukle voordracht gegeven heeft, welke al de dagbladen 
van Luik besproken hebben en die voorzeker zeer goede gevolgen 
zai hebben ; AL de Troyer heeft ook eene groote kaart ge/naakl, 
aantoonende de hedendaagsche uitgebreidheid van het Esperanto 
in de wereld; deze kaart, geplakt aan de voordeur van een groot 
magazijn der Iloogeschoolstraat, verwekt de nieuwsgierigheid der 
voorbijgangers en brengt den best en indruk tev/eeg. Na ailes, 
heeft de Luiksche groep plaats genomen onder de ieverigste fel
gis che groepen en geeft on s de beste hoop voor de toekomsl.

Deze uitslagen " zijn zooveel te kostelijker, daar zij bijna den 
bijval waarborgen van de Esperantische afdeeling, welke deze 
groep zich zai gelasten in de Tentoonstelli'ng van Luik in 1905, 
op te richlen. Tôt dit doel, ko/nt eenen oproep in alle richiingen 
gezonden le worden, oni hei opzenden van geprenteen niel geprenie 
postkaarten naar het sekretariaat van de groep (10, rue Kenozj, 
te verwekken. Wtj dringen levendig aan, dai deze oproep niel 
ongemerkt voorbij ga en dat aile onze vrienden zich haasten hem te 
beantwoordcn. M. Sloutzky eindigt zijn versia g, met de uitdruk- 
king, namens de groep, van geheel zijne erkentelijkhcid jcge/is den 
voorzitlcr I/. de Hemptinne en jegcns den leeraar .1/. AnfZZz?, 
wier verkleefdheid en pogingen tôt zulke schoone uitslagen zijn 
kunnen gefaken.

Leuven. — De derde leergang van Esperanto, welke onze 
vrienden van Leuven voor de Dame/i hebben ingericht, heeft 
denzelfden bijval ais de twee eerste behaald. Deze lee/gang was 
voorafgegaan geweest door eene zeer belangrijke vergadering vau 
de afdeeling der Da/nen, vergadering gedurende dewelke talrijke 
jufvrouwen, alsook hun onver/noeibare leeraar .1/. Mathys, 
zich deden toejuichen in Esperantische lezingen, gezangen en 
uitgalmingen. Laatst nog had eene vergadering van de zelfde 

‘ afdeeling plaats : was namelijk tegenwoordig een der aanleggers 
van dezcn schoonen Esperantisci/en strijd van Leuven, AL P. 
Biaise, die zich op dit oogenblik le Leuven bevond, va een lane; 
verblijf te Parijs gedaan te hebben : zijn humoristisch verhaal van 
het Parijsche levèn en zijne talrijke inlichtingen over den vooruit- 
gang van onze zaak te Parijs, boeiden zeer levendiglijk de toe- 
lioorders.

Deze afdeeling der Da/nen, waarvan wij den lever zeer bewon- 
deren, zai zich nog onderscheiden door eene schoone zende van 
prijzen voor de Lot'erij der Blinde//. : dit schoone werk dai wij reed s 
verscheidene malen aanbevolc/i hebben en dat wij nog onzen lezers 
aanbevelen.
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konigu la fervoran manieron en kiu Sro E. Chapelier defendas nian lingvon kontraŭ multaj kontraŭ
dirantoj en la ĵurnalo : « L’Insurgé » ; ankaŭ interesajn artikolojn en « La Revue Polyglotte », « La 
Metropole », k. c. Ni ne forgesu : « Le (Soir » kiu enpresas ĉiujn artikolojn koncerne la L. I. escepte tiujn 
kiuj povus vere instrui ĝiajn legantojn.

La Flandra gazetaro disvastigas pli multe la Esperantan lingvon. En la jurnalo «De Limburger» ni trovas 
gravan kaj longan priskribon pri Esperanto, ĝia meĥanismo, ĝia gramatiko, ĝia disvastigado k. t. p. de 
Sro Neerdaels. (23aM kaj 30an de Julio). Baldaŭ tiuj artikoloj estos kunigitaj en aparta broŝuro, pri tio ni 
informos niajn legantojn.

La redakcio de 1’ Lovena literatura jurnalo : « Klini op » nin sciigas ke, de 1’ septembra monato, tiu 
jurnalo regule publikigos Esperantajn tekstojn, verkitajn de Sro Mathys kaj konsistantajn el eltiraĵoj 
de la nederlanda literaturo (holanda aŭ flandra), skizoj pri la flandraj moraj kaj kutimoj, biografioj de 
literaturistoj, artistoj, k. c. La abonprezo estas nur 1 fr. (1,50 por la fremduloj) : oni abonas ĉe Sro Mathys. 
Jen tre laŭdinda penado kiun pli ol unu el niaj legantoj certe apogos kaj kiu aperigas tre grandan 
bonaĵon de nia lingvo ; ni certe tion longe priparolos en venonta numero.

Fraŭlinoj Mennig (26, Rue de Parme, Bruselo) konigas per presajetoj, skribitaj en 5 lingvoj inter kiuj 
Esperanto, ke ili oferas pension por la fraŭlinoj, lernantinoj de 1’ kursoj de Supera Instruado, de franca 
lingvo, de muziko, pentrarto, k. c.

Dro M. SEYNAEVE.

Choj.

Ni tre atentigas niajn legantojn (kaj ni ilin incitas tion uzi kiel eble plej multe) pri la grava diritajo kiun 
ni ĉerpas el la raporto pri la lnternacia Geologia Kongreso (Vieno 1903), verkita de Sro Michel 
Mourlon, plej estiminda scienculo, delegito de la Geologia Oficejo de Belgujo kaj de la Belga Geologia 
Societo kaj vic-prezidanto de la Kongreso :

« Antaŭ ol fini tiun mallongan raporton pri la Viena Kongreso, ĉe kiu la Belga Geologia Societo faris 
al mi la honoron min delegi, mi devas rimarkigi ke, kvankam tiu kongreso tre interesis la plimulton de la

ont encore paru dernièrement dans la presse belge. Signalons 
principalement l’ardeur avec laquelle M. E. Chapelier défend 
notre langue contre de nombreux contradicteurs dans le 
journal :« L’Insurgé »; encore des articles intéressants dans 
« La Revue Polyglotte », « La Métropole » etc. N’oublions pas 
«Le Soir» qui accepte tous les articles concernant la L I., 
excepté ceux pouvant éclairer véritablement ses lecteurs.

La presse flamande propage beaucoup plus la langue Espé
ranto. Dans le journal « De Limburger » nous trouvons une 
importante et longue description de l’Esperanto, son mécanis
me, sa grammaire, sa diffusion, etc. par Mr Neerdaels. Bientôt 
ces articles seront réunis en brochure spéciale, nous en infor
merons nos lecteurs.

La rédaction du journal littéraire louvaniste : « Klim op» 
nous informe qu’à partir du mois de septembre ce journal fera 
paraître régulièrement des textes en Esperanto, rédigés par 
M. Mathys et consistant en extraits de la littérature néerlan
daise (hollandaise ou flamande), aperçus sur les mœurs et les 
coutumes flamandes, biographies de littérateurs, d’artistes, 
etc. L’abonnement à la revue ne coûte que 1 fr. (1,50 fr. pour 
l’étranger) : on s’abonne chez M. M.ithvs. Voilà un effort très 
louable que sans doute plus d'un parmi nos lecteurs voudra 
encourager et qui découvre un des plus grands avantages de 
la L. I. ; nous comptons bien revenir longuement dans un pro
chain numéro sur ce sujet.

Mesdemoiselles Mennig (26, rue de l’arme, Bruxelles) font 
connaître par des cartes imprimées en 5 langues, parmi 
lesquelles l’Esperanto, qu’elles acceptent en pension les jeunes 
filles fréquentant les cours de l’enseignement supérieur, de 
langue française, de musique, peinture, etc.

Dr M. Sf.ynaeve.

Echos.

Nous appelons très sérieusement l’attention de nos lecteurs 
(et nous les engageons à en faire l’usage le plus large) sur l’im
portante déclaration que nous extrayons du rapport sur le 
Congrès Géologique International (Vienne 1903), présenté par 
M Michel Mourlon, un de nos savants les plus estimés, délé
gué par le service Géologique de Belgique et la Société 
Belge de Géologie et vice-président du Congrès :

« Avant de terminer ce compte-rendu sommaire de la Ses
sion de Vienne, à laquelle la Société belge de Géologie m’a 
fait l’honneur de me déléguer, je dois faire remarquer que si

.1/. L. Mathys (5, Augustijnenstraaf} zai in '1 vervolg de bedie- 
ning van schrijver der groep vervuilen.

De drukpers. — Einige ntin oj meer voordeelige ariikels zijn 
laa tsi nog in de Belgische drukpers versehene». Melde» vij 
voomamelijk de» ijver vaarmede M. E. Chapelier onze Iaai 
verdedigt tegen talrijke aanranders in het blad: < L'Insurge' » ; 
nog belangvckkende ariikels in « La Revue Polyglotte », < La 
Met ropole*  enz. Vergeto» vij niel «Le Soir» die aile ariikels 
nopens de IV. T. aanveerdt, vitgeveerd deze die zijne lezers 
vaarliik kunnen verlichten.

De vlaamsche drukpers verspreidl voci meer de Espcrantische 
taai. In het blad « De Limburger » vinde» vij eene belangnjke 
en lange beschrijving van het Esperanto, zijne» same» h an g, zijne 
spraaklcer, zijne vcrspreiding, enz. door M. Neerdaels. II elhaast 
zullen die artikels in eene bijzondere brochuui vereenigd tooi den ; 
vij zullen er onze lezers van vervi Itigon.

De opstelraad van het Leuvcnsch letterkundig blad « Klim op » 
Iaai ous velen dai, tc bcginnen van de maand Seplembcr, dii blad 
regelmatig Esperant ische tekston zai doen vcrschijnen, opgesteld 
door M. Mathys en bestan nde uii ui/treksels van de Nedcrlandsche 
letterkunde (Ilollandsche of Vlaamsche}, overzichtcn van de 
l 'laanische zede» en gcvoonlen, levensbeschrijvingcn van lci 1er- 

ku ndige», van kunstenaars, enz. De inschrijving op het tijdschnft 
kosi slechts 1 fr. (/ Jr 50 voor don vrecmde) : mon schnjft in bij 
M. Mathys. Zicdaar eene zeer loj bare poging velke zander tvijjel 
meer dance» onder onze lezers zai ville» aanmoedigen. en die eene 
der grootste voo/deelcn der II . T. blootlcgl ; vij retene» velop dit 
onderverp in eon aanstaande nummer in 't lange tcrugtc kome».

De Juvrouven Mennig (26 Parmastraat, B russe!} Ial en velen, 
door kaarten, gedrukt in 5 tale» vaaronder het Esperanto, dai zij 
de jonge meisjes, die de lcergangcn van hei hooger onderwijs, van 
Vlaamsche taai, van muziek, schilderkunst,' enz. bijvonen, in 

pensios» ontvangcn.

Weérgalmen.

II ij roepcn zeer ernsligljk de aandacht onzer lezers en vij 
nopen ze er het breedste gebruik van tc maton, op de belangrijte 
vcrklanng, velke vij trekken uii het verslag over het gehou- 
den IVederlandsch Aardkundig Congres llVcenen 1905), 
voorgesteld door M. Michel Mourlon, cenon onzer meos t gea elite 
geleerde», afgevaardigd door de» Aardkundigcn dienstvan Belgio 
en de Belgische maatschappij van Aardkundc. en ondervooizitter 
van het Congres :

* Alvorens dii korte verslag van de Zitting van II 'eene» tc
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partoprenantoj, ĝi ankati estis preskaŭ elreviĝo por la fremduloj ne perfekte konantaj la Germanan lingvon 
Ĉi tiuj lastaj, efektive, tute ne povis tiel efike kiel estus dezirinde partopreni la kunvenojn kaj la ekskursojn 
kies gvidantoj kaj paroladantoj uzis preskaŭ ĉiam la lingvon Germanan. »

«Tio ŝajnas esti grava malhelpaĵo porla estontaj kongresoj kaj oni necese sin demandas ĉu oni ne 
povus ĝin forigi per la uzado, ne de lingvo universala kiu ŝajne neniam eliros el la kampo de 1’ utopioj, 
sed de lingvo helpa kiel Esperanto, kiu jam kalkulas grandan nombron da adeptoj kaj meritas la tre 
seriozan atenton de la geologiistoj. »

Jen bona respondo al tiuj kiuj ankoraŭ ĉiutage certigas ke la diverseco de 1’ lingvoj en la kongresoj 
naskas nenian malfacilajon.

** *
La lastaj novaĵoj, kiujn ni ricevis de Sro komandanto Lemaire, estis datumitaj je 1’ 9a de majo : nia 

eminenta amiko, kiu tre bone fartadas, trovas sufiĉe da tempo por tre interesiĝi je niaj penoj kaj 
progresoj kaj, kiam tio estas ebla, prosperas eĉ propagandi efike ĉe la samlandoj aŭ fremduloj kiujn li 
renkontas en Meza Afriko.
cette Session a présenté un grand intérêt pour la majorité de 
ceux qui y ont pris part, elle a été l'occasion presque d’une 
déception pour k s étrangers qui n’étaient point familiarisés 
avec la langue allemande. Il a été de toute impossibilité, en 
effet, pour ces derniers de suivre avec autant de fruit que cela 
eût été désirable, tant les excursions que les séances, dont les 
directeurs et les orateurs s’exprimaient à peu près exclusive
ment en allemand ».

« Cela paraît être un sérieux écueil pour les Congrès à venir 
et l’on ne peut s’empêcher de se demander s’il n’y aurait point 
moyen d’y parer par l’emploi, non pas d’une langue universelle 
qui semble ne pouvoir jamais sortir du domaine de l’utopie, 
mais bien d’une langue auxiliaire, telle que l’Esperanto, qui 
compte déjà un grand nombre d’adhérents et mérite d’attirer 
sérieusement l’attention des géologues ».

Voilà de quoi répondre à ceux qui soutiennent encore jour
nellement que dans les Congrès la diversité des langues ne 
donne lieu à aucune difficulté.

Les dernières nouvelles reçues de M. le Commandant Le
maire étaient datées du 9 mai : notre éminent ami, dont la 
santé se maintient toujours excellente, trouve le temps de 
s’intéresser très vivement à nos travaux et à nos progrès et, 
quand l’occasion s'en présente, réussit encore à faire de la 
bonne propagande auprès des compatriotes ou des étrangers 
qu’il rencontre au centre de l’Afrique.

eindigen, toi dewelke de Belgische maalschappij van Aardkunde 
mij de eer aangedaan heeft mij af te veerdigen, moet ik doen 
opmerken dai, indien deze Ziii ling een grool belang geleverd heeft 
voor het meerendeel dergenen die er deci aan genomen hebben, zij 
hijna de gelegenheid geweest is van eene teleurslelling voor de 
vreemdelingen die de Duitsche taai niet genoegzaam kenden. Ilei 
ivas voor deze Iaai si en inderdaadganse h onmogelijk, met zooveel 
vrucht ais hei wenschelijk ivas, zoowel de uitstapjes ais de ziti ingeti 
te volgen, waarvan de bestaurders en de redenaars zich bijna uil- 
sluilelijk in het Duilsch uildruktcn. >

« Dit schijnt eene ernstige klip te zijn voor de toekomende 
congiessen, en meu kan niel nalaten zich af te vragen indien er 
geen middel zou zijn ei legen op (e kornea door het gebruik, niet 
van eene algemeene taai, die schijnt nooil te kunnun opstaan uit 
hei doniein der hersenschimmen, maar wel van eene hulptaal, gelijk 
hei Es pei anto, die reeds een grool gelai aanhangers Ieli, en de 
aandacht der Aardkundigen ernstiglijk verdienl aan le trekken. »

Ziedaar iets om te antwoorden aan dezen die nog dagelijks 
volhouden, dai op de congressen, de verschcidenhcid van talea lot 
gee ne moeilijkheden plaats levert

I **♦
De laatste n ieuwstijdingen ontvangen van .11. den bevelhebber 

Lemaire, waren gedagleekend van (E" Mei: onze uilslekende 
vriend, viens gezondheid altijd uilmuntend blijfl, vindi den lijd 
om zich levendiglük onze werken en vorderingen aan te trekken en, 
ais de gelegenheid er zich toc aanbiedl, gelukl hij noggoede propa
gandate maken bij medevaderlanders of vreemdelingen velke 
hij in 'I midden van Afrika ontmoet.

babelo pri Japana stonhakisto.
Vivis en la lando homo, kiu debatadis ŝtonojn de 

ŝtonego. Lia laboro estis malfacila, li multe penadis 
kaj ricevis mizeran pagon por ĝi. Li estis do mal
kontenta je sia sorto.

Li konstante plendis, ĉar lia laboro estis malfacila. 
Ian tagon li ekkriis : « Ha, kiel mi volus esti riĉulo 
kaj kuŝi en palankeno kun ruĝaj silkaj kurtenoj ! »

Kaj jen de 1’ ĉielo malleviĝis bona genio kaj diris 
al li : « Estu kiel vi volas ! »

Li iĝis riĉulo kaj kuŝis en palankeno kun ruĝaj 
silkaj kurtenoj.

La reĝo de tiu lando preterveturis en kaleŝo, 
ĉirkaŭata de rajdantoj. Post la kaleŝo sin movis 
ankaŭ rajdantoj, kaj super la kapo de 1’ reĝo tenis 
oran ombrelon.

Vidis tion ĉi la riĉulo kaj ekĉagreniĝis, ke li ne 
havas super sia kapo oran ombrelon. Kaj li senkon- 
tentiĝis.

Li plendis kaj kriis : « Mi volas esti reĝo. »
De 1’ ĉielo malleviĝis bona genio kaj diris : « Estu 

kiel vi volas ! »
Kaj li iĝis reĝo. Kaj ĉirkaŭ lia kaleŝo sin movis 

rajdantoj kaj super lia kapo tenis oran ombrelon.
Sed jen suriris la suno kun helaj radioj kaj tiom 

varmegigis la teron, ke la herbo sekiĝis.

Tiam la reĝo ekplendis, ke la suno bruligas lian 
vizaĝon kaj superas lin per sia potenco. Kaj li 
perdis kontenton.

Li ĝemis kaj kriis : « Mi volas esti la suno. »
Kaj bona genio venis de 1’ ĉielo kaj diris : « Estu 

kiel vi volas ! »
Kaj li ekestis la suno kaj sendadis ĉien siajn 

radiojn — supren kaj malsupren, maldekstren kaj 
dekstren. Li bruligadis la herbon sur la tero kaj la 
vizaĝojn de 1’ surtera) reĝantoj.

Sed jen inter la tero kaj la suno interiĝis nubo kaj 
baris la vojon al ĝiaj radioj.

La suno ekkoleriĝis, ĉar ĝi trovis kontraŭstaron 
al sia povego, kaj plendis, ke la nubo estas pli forta 
ol ĝi. Ĝi ĉesis esti kontenta.

Kaj ĝi volis iĝi nubo, kiu sin montris pli povega 
ol ĝi mem.

De 1’ ĉielo malleviĝis bona genio kaj diris : « Estu 
kiel vi volas ! »

Kaj la suno iĝis nubo.
La nubo ekstaris inter la tero kaj suno kaj tenis 

ĝiajn radiojn tiel ke la herbo reverdiĝis.
Per grandaj gutoj pluvaj sin disverŝis la nubo 

super la tero. Riveroj eliris de P bordoj, maralfluoj 
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superakvigis la paŝtejojn, kaj pro akva superfluo 
dezertigis la kampoj.

Kaj jen falis la nubo sur ŝtonegon, kiun nenio 
povis ŝanceliĝi, kaj ĝi elverŝis sur la ŝtonegon 
grandegajn fluegojn. Sed la ŝtonego restadis sen
mova.

Ekkoleriĝis la nubo, ĉar la ŝtonego ne volis antaŭ 
ĝi kliniĝi, la penadoj do de ĝiaj fluegoj montriĝis 
vanaj. Ĝi seniĝis kontenton.

Ĝi ekĝemis, ekkriis : « La ŝtonego estas pli 
potenca ol mi ! Mi volas esti ŝtonego ! »

Bona genio alflugis de 1’ ĉielo kaj diris : « Estu 
kiel vi volas ! »

Kaj la nubo iĝis ŝtonego, kiu restadas senmova, 
ĉu pluvas, aŭ ĉu radias la suno.

Kaj jen alvenis homo kun hakilo, skulptilo kaj 
firma martelo. Kaj li komencis debatadi ŝtonojn el ĝi.

Tiam la ŝtonego ekĝemis : « Kio do ĝi estas ? La 
homo estas pli potenca ol mi, li elŝiras ŝtonojn de 
iniaj internoj ! Mi, sekve, estas do malpli forta ol la 
homo ? Ha, mi volas esti tiu ! »

Bona genio malleviĝis de 1’ ĉielo kaj diris : « Estu 
kiel vi volas ! »

Kaj la ŝtonego aliformiĝis en ŝtonhakiston. 
Tradukis K. BOGUŜEVIĈ,

Stavropol-Kavkazskij, Rusujo.

c/lvizo Srava.

Ni altiras atenton de niaj amikoj kaj abonantoj al 
la sekvantaj adresoj :

Redakcio de « La Belga Sonorilo » kiu ricevos 
sciigojn, informojn, interŝanĝojn kaj tion, kio celas 
aparte la enhavon de la gazeto :

Sro Jos. JAMIN, 78, rue de la Longue Haie, 
Bruxelles.

Administracio de «La Belga Sonorilo» kiu ricevos 
la abonojn, la anoncojn, kiu disdonos la pruvajn 
numerojn, la propagandajn broŝuretojn, k. t. p.

Sro L. VANDERSLEYEN, 31, rue des Patriotes, 
Bruxelles.

Ni devas multe danki Sr0 M. Seynaeve kiu, ĝis 
nun, administraciis la ĵurnalon; ankoraŭ ni devas 
gratuli lin ĉar li sukcesis en ekzameno ĉe la Univer
sitato de Gento kaj ricevis la diplomon de Doktoro 

de Medicino. Li daŭrigos sian kunlaboron kaj lia 
adreso estos (nur de oktobro) :

Doktoro Maurice SEYNAEVE,
Heule-lez-Courtrai.

Tiel kiel rimarkos niaj gelegantoj, ni centrigas 
en Bruselon la redakcion kaj la administracion de 
nia ĵurnalo. Estos do rekte al Sro L. Vandersleyen 
ke niaj fidelaj abonantoj bonvolu sendi sian jaran 
abonpagon.

Tiamaniere niaj kunlaborantoj havos pli da 
tempo ol antaŭe por verki siajn artikolojn kaj eĉ 
kunlabori al internaciaj revuoj.

La Belga Sonorilo hodiaŭ finigas sian duan jaron ; 
ĝi esperas ke la malnovaj abonantoj helpos ankoraŭ 
ĝin per frua sendo de lia abonpago kaj per novaj 
aliĝoj varbitaj de ili.

Fremdaj Esperantistoj en AZclgujo.

Dum la unuaj tagoj de la Aŭgusta monato, la 
diversaj Belgaj grupoj ricevis la viziton de kelkaj 
Anglaj Esperantistoj : SroĴ Joseph Rhodes kaj John 
Ellis el Keighley, Sro Geo C. Law el Londono kaj 
Sro W. J. Clark el Brougliton in Furness.

La multaj samideanoj, kiuj renkontis tiujn frem
dulojn, miris multe pri la sameco de la elparolado. 
Eĉ oni povas diri ke, laŭ la akcento, kiam oni aŭdas 

paroli Esperanton, oni ne povas diveni la gepatra
lingvon de la parolantoj; tiu pruvo okazis en eks
kurso apud Bruselo kaj ni pri tio raportos en 
proksima numero. Sro Law vizitis nur Bruselon, la 
tri aliaj samideanoj vizitis Antverpenon, Bruselon, 
Lovenon, Meĥlenon, Bruĝon, Genton, Kortrakon kaj 
Ostendon. Al ĉiuj ni diras : dankon por via afabla 
vizito kaj por la honoro kiun ni ricevis !

*%*•*>>

LA NORD-AMERIKAJ l NUIGITAJ ŜTATOJ EN XXa JARCENTO de P. Leroy Beaulieu ; 
AKCIA ESPERANTISTA SOCIETO, nova propagandilo ;
El la PENSOJ DE SAĜULOJ POR ĈIU TAGO, de Lev. Tolstoj.

MULTAJ LITERATURAJ ARTIKOLOJ ESTAS NUN LEGEBLAJ EN LA MONATA REVUO

L-INGVO INTERNACI
JARE: 4 frankoj. Kun literatura aldono: 6 xlt frankoj.

27, Boulevard Arago, PARIS aŭ ĉe Sr0 Jos. Jamin, 78, rue de la Longue Haie, BRUXELLES.
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Principaux Manuels en langue française.
eu vente aux dépôts de ta Maison Hachette <S: Cic et chez Spineux & Cie à Bruxelles.

Grammaire et exercices de la langue Internationale Esperanto par L. de Beaufront. — 
Prix 1.50 fre (port en plus.)

L Esperanto en 10 leçons par Th. Cart et AI. Pagnier. — Prix 0.75 (port en plus.) 
Dictionnaire Espéranto-Français par L. de Beaufront. — Prix 1,50 (port en plus) 
Vocabulaire Français-Espéranto par Th. Cart, AI. Merckhns et P. Berthelot. Prix 2.50 

(port en plus.)
Thèmes d'application par L. DE Beaufront. — Prix 2.00 (port en plus),

Nederlandsche Handboeken.
Bij den schrijver te Ililversum (Holland) Volledig Leerboek der opkomende wereldtaal 

Esperanto, door Dreves Uitterdijck, Trompscliool, Hilversum. — Prijs : fl : 1.50 
(3.25 fr.) verzendingskosten daarboven.

Bij den drukker van La Belga Sonorilo, Nieuwe Waiideling, 4, Brugge : Het Esperanto in 
tien lessen. aan fr. 0,50.

La « BELGA SONORILO » acceptera des annon
ces qui devront satisfaire aux conditions suivantes :

1° Etre rédigées exclusivement en Esperanto ;
2° Emaner de personnes s’engageant à corres

pondre en Esperanto ,
3° Les annonces doivent être prises pour une 

année entière.
1 16 de page annuellement fr. 8.00 
1.8» » » » 15.( X )

MMHMMiMMMHIM■™

La Carte Postale Illustrée
LA ILUSTRITA POŜTA KARTO.

UNU NUMERO : 30 CENTIMOJ. |
Kosta de la abono : Francujó : 5.00 fr. jare. 

Alilando ; LOO fr. jare.
7, rue Pierre-le-Grand. PARIS (Villae)

The Cosmopolitan Correspondence Club
- ƒ A TER N. 1C/A ORGANISMO —

Organo : « THE GLOBE TROTTER ».
Alvokas membrojn el ĉiuj landoj. — Pri pli detalaj informoj 
sin turni rekte al « 'lhe Secreta/y oj the G'. C. C. » Milwaukée. 
Wisconsin. U. S. A.

De «BELGA SONORILO» aanveerdtaankondigin- 
gen die aan de volgende voorwaarden moetcn voldoen :

/° Opgesteld zijn uitsluitelijk in Esperanto ;
2*  Gegeven zijn door personon die zich verplichten 

in Esperanto te schrijven ;
5> De aankondigingen moeten 

voor ecn gansch jaa/.
t 16 bladz. ja arii/k s fr.
t s » » »

genomon worden

8.00
15.00

LUEBLA LOKO.

LA REVUE POLYGLOTTE
REVUO POLIGLOTA POR LERNO KAJ PROPAGANDO DE LA FREMDAJ LINGVOJ

Eliras en la lingvoj franca, angla kaj germana la 5an kaj 
la 20a” de ĉiu monato. — Kosto : jare 5 frankoj.

turni <d la Direktoro S" /■’. //EKM A
25, rue des Charbonniers. BRUXELLES (Nord),

Federacio de la Belgaj Filatelistoj.
Oni Korespondus Esperante.
Pri sciigoj oni sin turnu al la Esperantista Sekre

tario, Sro ĵ. Coox, Kontisto, en Duffel (Belglando). 
Aldonu poŝtmarkon por la respondo.
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PARFUMVENDEJO DE LA OPERO 
PARFUMERIE DE L’OPÉRA

10, rue Neuve, BRUXELLES.

SPECIALO DE PARFUMAJOJ
I’OR TEATRAJ ARTISTOJ, 

HAŬTRUĜILOJ KAJ KOLORIGILOJ.

Komercaĵoj dela firmoj: Guerlain, Piver, 
Houbioant, kaj Mothiron el PARIZO.

KO7VVERCEJO___

JULES BONTE
Rue des Bouchers, 55

B R U G E S.

Praktika Revuo de Komercaj Sciencoj.
Redaktita en Franca lingvo sut» la direkcio de 

Sinjoro O. Orban, profesoro de la Universitato de 
Lieĝo. — Eliras ĉiumonate dum naŭ monatoj, de la 
15a de Oktobro ĝis la 1“ de Aŭgusto.

Unu numero: LOO franko.
JARA ABONO : Belgujo : 5.00 frankoj.

Alilando : 7.50 frankoj.
Sin turni al la Direktoro, 26, rue Basse Wez,

LIEĜO (LIÈGE).

FREMDA LIBREJO — FONDITA EN 1833

62, Montagne de la Cour

Tuta aranĝigo de presejoj. — Fabrikado de maŝinoj 
por presi. — Ĉiuj iaj specoj da literoj kaj duailoj. 
— Broĉiloj per nikelfadeno, altranuloj, premiloj 
por atlasigi, numerigiloj, inkoj, kliŝaĵoj, k. t. p.

Post peto, oui sendas, senpage, modelojn kaj prezarojn.

L’ESPERANTO.
Solution du problème de la Langue Internation, auxiliaire

Sin turni al S’“ L. VANDERSLEYEN.

’7, rite des Patriotes, HRI' XELLE.S.

PROPAGANDA BROŜURO.
ƒ Unu ekzemplero .... 0.15 fr.
\ IO ekzempleroj .... 1.00 »

PREZOJ:' 20 » . . . . 1.50 »
/50 » .... 3.00 »

100 » n . . . . 5.00 »

Telefono 3688 Q
_______________________ __ > (g> Telefono 3688

« La Belga Sonorilo »
Libroj eldonitaj de HACHETTE & C,E

Vendas ĉiujn esperantistajn librojn kaj, generale, 
ĉiujn librojn verkitajn en ia lingvo.

KORESPONDANTOJ EN ĈIUJ ALIAJ LANDOJ. 
ONI KORESPONDAS ESPERANTE.

LA PERILO DE LA GAZETISTARO.
(L’INTERMÉDIAIRE DE LA PRESSE).

99, Boulevard Anspach, BRUXELLES.

Legas, tradukas, detranĉas ĉiujn ĵurnalojn,gazetojn 
kaj revuojn de la tuta mondo kaj sendas, el ili, 
ekstraktojn pri ĉiuj objektoj.

•Ĉiu kiu deziras interesadiĝi je ia demando, abonas 
« l’intermédiaire de la Presse. »

Prezarojn pri abonoj oni sendas laŭ demando. 
Oni korespondas en Esperanto.

UNUA JARKOLEKTO-
PREZO : Belgujo : 2,50 frankoj. 

Alilando : 3,00 iran k oj.
Sin turni al Sr0 M. SEYNAEVE. 3, rue de 1’Avenir, 

COURTRAI.

LONDONO.
PENSIO POR GESINJOROJ.

Hejmaj komfortaĵoj. Bano (varma kaj malvarma).
MODERAJ PREZOJ.

( >Nl PAROLADAS KAJ KORESPONDADAS EN ESPERANTO, 

Angla kaj Franca lingvoj.

Sinjorino O CONNOR, Esperan Io /louse, 
St-Stephen's Sqr, Bayswater, IO.


